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KRÓTKIE UZASADNIENIE (wersja angielska)

1. Background

The current legislative system for chemicals has been largely unable to ensure an adequate 
level of protection of human health and the environment from the risks associated with the 
production and use of chemical substances. The lack of available knowledge about the 
properties of approximately 100.000 so-called existing substances, which were placed on the 
market prior to 1981 gives rise to concerns, in particular. Thus, there has been broad 
consensus on the need for a new EU regulatory framework, which would improve the 
protection of human health and the environment, while at the same time maintaining the 
competitiveness and enhancing the innovative capacity of the EU chemicals industry. 

While the objectives of the new legislative framework have been endorsed by the major 
stakeholders during the extensive consultation process conducted by the Commission in the 
run-up to the publication of the proposal, there have been heated debates, mainly among 
technical experts and lobbyists, on how the legislation should be shaped in order to best 
achieve these goals. Yet, it will be the ordinary citizens, who will be primarily affected by the 
forthcoming legislation. If effective, the new legislation would undoubtedly have a direct 
impact on the health and quality of life of millions.

The Committee on Petitions has received petitions on this subject, in which concerns are 
raised in relation to different aspects of the Commission's proposal. Altogether, they were 
supported by more than 578.000 citizens, who signed the petitions. The Committee wishes to 
make their voices heard alongside the expert and technical debate and therefore decided to 
draw up the present opinion. It should enable the European Parliament to take the public's 
concerns into account during the legislative process.

According to the petitions received, two issues appear to be of particular importance to EU 
citizens, namely a reduction of exposure of wildlife and humans to dangerous chemicals on 
the one hand and the need to reduce animal testing of chemicals, as far as possible, on the 
other.

2. Exposure to hazardous substances

The petition

Petition 960/2004, which was signed by over 78.000 mainly female citizens, refers to certain 
hazardous chemicals, which are known to be capable of causing adverse effects on both 
wildlife and humans. Among today's most dangerous chemical pollutants are those that are 
persistent and are often also bioaccumulative and toxic. Vast amounts of these chemicals have 
been released into the environment, where they remain stable and accumulate over time in 
fatty tissues of animals and humans. There is increasing scientific evidence that some of them 
are linked to a broad range of adverse health impacts, including genetic and reproductive 
damage, cancers and neurological disorders. The greatest concern lies in the impact of 
maternal exposures in pregnancy, as babies are affected due to the transfer of these chemicals 
across the placenta and via breast milk. The petitioners demand that the forthcoming 
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legislation addresses these substances and effectively reduces exposure in order to protect the 
health of people and wildlife across Europe.

Recommendations

The Committee on Petitions has great sympathy for the petitioners' concerns. It considers that 
while the REACH legislation as proposed by the Commission would significantly improve 
chemicals safety overall, its provisions concerning the most dangerous substances, so called 
substances of very high concern, need to be strengthened in order to achieve the aim to give 
improved protection to human health and the environment. Under the proposed system 
(Article 57 paragraph 2), these substances could continue to be used, even if safer alternatives 
are available. Reflecting the petitioners' concerns, the Committee on Petitions proposes a set 
of amendments with a view to introducing the "substitution principle". Thus, the use of 
substances of very high concern should only be authorised for a limited time, if no safer 
alternatives are available and if the chemical in question serves an essential societal need. 
This would lead to a progressive phase-out of the most dangerous chemicals and spur 
innovation towards safer alternatives. A second set of amendments proposed by the 
Committee responds to the petitioners' call for special protection of particularly vulnerable 
parts of the population such as children and the elderly.

3. Animal testing

The petition

The authors of petition 841/2004, signed by half a million Europeans, agree that there is a 
need for a new regulatory framework to improve chemicals safety. However, they are 
concerned that REACH could lead to an increase in the numbers of animals used in toxicity 
testing. In their view, animal experiments are not only cruel and unethical but also unreliable 
as predictors of chemical toxicity to humans, since the results cannot simply be extrapolated 
from animals to humans. By contrast, non-animal testing techniques would offer a cheaper, 
faster, more humane and accurate way forward. Therefore, animal testing should be 
eliminated from the testing regime and replaced with non-animal alternatives. To this end, the 
timely development and validation of alternative testing methods should be prioritised.

Recommendations

The REACH proposal contains a number of provisions that have been developed with a view 
to limiting animals testing. They include the use of qualitative models and obligatory data 
sharing. However, the Committee believes that further measures should be introduced to 
promote non-animal testing. Firstly, it is of utmost importance that sufficient resources are 
allocated to the development and validation of alternative testing methods. Therefore, part of 
the fees to be paid for the registration of substances should be earmarked for this purpose. 
Secondly, a committee for non-animal test methods should be set up within the newly 
established Chemicals Agency. This committee would be responsible for developing a 
strategy to replace animal-tests and for allocating the funds raised via fees. Finally, it is 
suggested that the European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) 
should be consulted when testing proposals are considered that include vertebrate animal 
tests. This way, up-to-date expert knowledge on alternative methods is made available to the 
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competent authorities, who evaluate the testing proposals, which may help avoid unnecessary 
animal tests.

POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4

(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony ludzkiego zdrowia, 
zwłaszcza zdrowia pracowników oraz 
środowiska naturalnego, niezbędne jest 
zagwarantowanie, że substancje wytwarzane 
we Wspólnocie spełniają wymogi prawa 
wspólnotowego, nawet, jeżeli są następnie 
eksportowane.

(4) W celu zachowania integralności rynku 
wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony środowiska naturalnego 
oraz ludzkiego zdrowia, zwłaszcza zdrowia 
pracowników i narażonych na ryzyko grup 
ludności, niezbędne jest zagwarantowanie, 
że substancje wytwarzane we Wspólnocie 
spełniają wymogi prawa wspólnotowego, 
nawet, jeżeli są następnie eksportowane.

Uzasadnienie

REACH should provide for special protection of those parts of the population that are 
particularly vulnerable to chemical exposure.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 34 a (nowy)

(34a) Ważnym celem nowego 
ustawodawstwa jest upowszechnianie 
nieprzeprowadzania badań na zwierzętach.
Komisja, Państwa Członkowskie oraz 
przemysł powinny zatem przeznaczyć 
dostateczne środki na rzecz rozwoju, 
zatwierdzenia i akceptacji innych metod 
badań niż na zwierzętach. Stosowna część 
opłat uiszczanych agencji ds. rejestracji 
substancji powinna być przeznaczana na 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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ten cel.

Uzasadnienie

The promotion of non-animal testing should be highlighted as an important objective of 
REACH. The allocation of sufficient resources to the development of alternative testing 
methods is a necessary measure to achieve this aim.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 47 a) (nowy)

(47a) W celu zapobieżenia niepotrzebnym 
doświadczeniom na zwierzętach, właściwe 
urzędy powinny podczas rozpatrywania 
wniosków o przebadanie, dotyczących 
doświadczeń na zwierzątach należących do 
kręgowców, zasięgać opinii Europejskiego 
Centrum Walidacji Metod Alternatywnych 
(ECVAM).

Uzasadnienie

The consultation of ECVAM would ensure that up-to-date expert knowledge on alternative 
methods is made available to the competent authorities who evaluate the testing proposals, 
which may help avoid unnecessary animal tests and save costs.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 52

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego, 
substancje, których skład wzbudza znaczne 
obawy powinny być traktowane z 
ostrożnością, z czym wiąże się konieczność 
wykazania władzom udzielającym 
zezwolenia przez przedsiębiorstwa 
wykorzystujące podobne substancje, że 
ryzyko znajduje się pod odpowiednią 
kontrolą. Mimo braku takiego wykazania, 
istnieje możliwość udzielenia zezwolenia, 
jeżeli przedsiębiorstwa dowiodą, że 
korzyści, jakie wynikają dla społeczeństwa z 
wykorzystywania danych substancji 
przeważają nad związanym z tym ryzykiem 

(52) W celu zapewnienia dostatecznie 
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego 
zdrowia, a w szczególności zdrowia 
pracowników i narażonych na ryzyko grup 
ludności oraz środowiska naturalnego, 
substancje, których skład wzbudza znaczne 
obawy powinny zostać dopuszczone do 
użytku tylko wtedy, jeżeli przedsiębiorstwa 
dowiodą, że korzyści, jakie wynikają dla 
społeczeństwa z wykorzystywania danych 
substancji znacznie przeważają nad 
związanym z tym ryzykiem, o ile nie ma 
możliwości wykorzystania substancji lub 
technologii alternatywnych oraz o ile ryzyko 
znajduje się pod odpowiednią kontrolą.
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
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oraz nie ma możliwości wykorzystania 
substancji lub technologii alternatywnych.
Władza udzielająca zezwolenia powinna 
następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

następnie zweryfikować, czy przedmiotowe 
wymogi zostały spełnione w ramach 
procedury zezwoleń, w oparciu o wnioski 
złożone przez przedsiębiorstwa. Ponieważ 
zezwolenia powinny zapewnić wysoki 
poziom ochrony na rynku wewnętrznym, 
funkcję organu udzielającego zezwoleń 
powinna pełnić Komisja.

Uzasadnienie

Vulnerable populations should be protected in particular. The authorisation procedure will 
only ensure a high level of protection, if it provides for the substitution of substances of very 
high concern with safer alternatives. Thus, the use of substances of very high concern should 
only be authorised, if no safer alternatives are available, if the chemical in question serves an 
essential societal need and if adequate measures to control the risks are put in place.

Poprawka 5
Artykuł 3 punkt 29 a) (nowy)

(29a) Narażone na ryzyko grupy ludności 
oznacza osoby podatne na ryzyko i 
obejmuje noworodki, niemowlęta, dzieci, 
kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby 
starsze.

Uzasadnienie

REACH should provide for special protection of those parts of the population that are 
particularly vulnerable to chemical exposure.

Poprawka 6
Artykuł 28 ustęp 1 a) (nowy)

1a. Nieudostępnienie agencji danych na 
temat zwierząt należących do kręgowców 
lub innych informacji, które mogłyby 
zapobiec przeprowadzaniu badań na 
zwierzętach powoduje utratę przez 
potencjalnych rejestrujących prawa do 
rejestracji danej substancji.
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Uzasadnienie

Mandatory sharing of vertebrate animal test data should be linked to penalties in case of 
refusal to share data in order to avoid duplicate animal testing.

Poprawka 7
Artykuł 39 ustęp 1 a) (nowy)

1a. Właściwy urząd zasięga opinii 
Europejskiego Centrum Walidacji Metod 
Alternatywnych (ECVAM) na temat 
jakiegokolwiek wniosku o przebadanie, 
który obejmuje badania na kręgowcach.

Uzasadnienie

The consultation of ECVAM would ensure that up-to-date expert knowledge on alternative 
methods is made available to the competent authorities, who evaluate the testing proposals, 
which may help avoid unnecessary animal tests and save costs.

Poprawka 8
Artykuł 39 ustęp 2 wprowadzenie

2. Na podstawie sprawdzenia 
przeprowadzonego zgodnie z ust.1, 
właściwy urząd przygotuje projekt jednej z  
następujących decyzji, decyzja ta jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
określoną w art.48 i 49

2. Na podstawie sprawdzenia 
przeprowadzonego zgodnie z ust.1 i biorąc 
pod uwagę, w stosownych przypadkach, 
wyniki zasięgnięcia opinii jak określono w 
ust. 1a, właściwy urząd przygotuje projekt 
jednej z następujących decyzji, decyzja ta 
jest podejmowana zgodnie z procedurą 
określoną w art. 48 i 49:

Uzasadnienie

This amendment is linked to the amendment of Article 39, paragraph 2, introductory part.

Poprawka 9
Artykuł 52

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego przy 
zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez 
substancje wzbudzające szczególne obawy 

Celem niniejszego tytułu jest 
zagwarantowanie, że substancje
wzbudzające szczególne obawy są 
zastępowane, tam gdzie jest to możliwe,
bezpieczniejszymi alternatywnymi 
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jest właściwie kontrolowane albo że 
substancje te są zastępowane odpowiednimi 
alternatywnymi substancjami lub 
technologiami.

substancjami lub procesami. W przypadku 
braku takiej alternatywy, substancja zostaje 
zabroniona, o ile nie można dowieść, że 
korzyści, jakie wynikają dla społeczeństwa z 
jej wykorzystywania znacznie przeważają 
nad związanym z tym ryzykiem. Tam, gdzie 
ma to zastosowanie, celem niniejszego 
tytułu jest zagwarantowanie, że ryzyko 
znajduje się pod odpowiednią kontrolą oraz 
że promuje się rozwój alternatyw.

Uzasadnienie

The authorisation procedure will only ensure a high level of protection, if it provides for the 
substitution of substances of very high concern with safer alternatives. Thus, the use of 
substances of very high concern should only be authorised, if no safer alternatives are 
available, if the chemical in question serves an essential societal need and if adequate 
measures to control the risks are put in place.

Poprawka 10
Artykuł 57 ustęp 2

2. Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska, wynikające z zastosowania 
substancji i będące efektem jej właściwości 
określonych w załączniku XIII, jest 
odpowiednio kontrolowane zgodnie z 
Załącznikiem I, sekcja 6, oraz zgodnie z 
zapisem w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego wnioskującego.
Komisja nie bierze pod uwagę:
(a) ryzyka dla zdrowia człowieka i 
środowiska wynikającego z emisji 
substancji z instalacji, dla których zostało 
udzielone zezwolenie na mocy dyrektywy 
Rady96/61/WE 49 ;
(b) ryzyka dla środowiska wodnego i 
stwarzanego poprzez środowisko wodne, 
wynikającego z uwalniania ze źródeł 
punktowych substancji, regulowanych 
wymogami wcześniejszych przepisów, o 
których mowa w art.11 ust.3, i 
uregulowaniami prawnymi przyjętymi 
zgodnie z art.16 dyrektywy2000/60/WE 

skreślony
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Parlamentu Europejskiego i Rady 50;
(c) ryzyka dla zdrowia człowieka 
wynikającego z zastosowania substancji w 
wyrobach medycznych regulowanych 
dyrektywą Rady 90/385/EWG 51 ,dyrektywą 
Rady 93/42/EWG 52 albo dyrektywą 
98/79/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady 53.

Uzasadnienie

The deletion of this Article is linked to the introduction of the substitution principle through 
the amendment to Article 52 and the amendment to Article 57, paragraph 3, introductory 
part, respectively. Unless this Article is deleted, substances of very high concern could 
continue to be used and released, even if there are no significant socio-economic benefits 
arising from their use and even if safer alternatives would be available.

Poprawka 11
Artykuł 57 ustęp 3 wprowadzenie

3. Jeżeli zezwolenie nie może być udzielone 
na podstawie ust. 2, może ono być 
udzielone, jeżeli wykazano, że korzyści 
społeczno-ekonomiczne przewyższają 
ryzyko dla zdrowia człowieka lub 
środowiska wynikające z zastosowania 
substancji oraz jeżeli nie istnieją 
odpowiednie alternatywne substancje albo 
technologie. Decyzja taka podejmowana jest 
po rozważeniu wszystkich następujących 
elementów:

3. Zezwolenie jest udzielane tylko wtedy, 
jeżeli wykazano, że korzyści społeczno-
ekonomiczne znacznie przewyższają ryzyko 
dla zdrowia człowieka lub środowiska 
wynikające z zastosowania substancji, jeżeli 
nie istnieją odpowiednie alternatywne 
substancje albo technologie oraz jeżeli 
ryzyko wynikające ze stosowania substancji 
znajduje się pod odpowiednią kontrolą 
zgodnie z przepisami sekcji 6 Załącznika I 
oraz zgodnie z dokumentacją zawartą w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego osób 
składających wniosek. Decyzja taka 
podejmowana jest po rozważeniu wszystkich 
następujących elementów:

Uzasadnienie

The authorisation procedure will only ensure a high level of protection if it provides for the 
substitution of substances of very high concern with safer alternatives. Thus, the use of 
substances of very high concern should only be authorised if no safer alternatives are 
available, if the chemical in question serves an essential societal need and if adequate 
measures to control the risks are put in place.
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Poprawka 12
Artykuł 57 ustęp 7 litera c) a (nowa)

(ca) okres trwania udzielonego zezwolenia;

Uzasadnienie

Authorisations for the use of substances of very high concern should be time-limited in order 
to encourage research and innovation towards safer alternatives.

Poprawka 13
Artykuł 65 ustęp 1 akapit 1

1. W przypadku, gdy istnieje ryzyko dla 
zdrowia człowieka i środowiska, którego nie 
można zaakceptować, wynikające z 
warunków produkcji, stosowania albo 
wprowadzania do obrotu substancji, które to 
ryzyko musi zostać zaadresowane na 
terytorium całej Wspólnoty, zmienia się 
załącznik XVI zgodnie z procedurą 
wskazaną w art.130 ust.3 poprzez przyjęcie 
nowych ograniczeń albo zmianę istniejących 
ograniczeń w załączniku XVI dla produkcji, 
stosowania albo wprowadzania do obrotu 
substancji w jej postaci własnej, jako 
składnik preparatu albo w produkcie, w 
wykonaniu procedury opisanej w art. 66 –
70.

1. W przypadku, gdy istnieje ryzyko dla 
środowiska lub zdrowia człowieka, w tym 
narażonych na ryzyko grup ludności 
wynikające z warunków produkcji, 
stosowania albo wprowadzania do obrotu 
substancji, które to ryzyko musi zostać 
zaadresowane na terytorium całej 
Wspólnoty, zmienia się załącznik XVI 
zgodnie z procedurą wskazaną w art.130 
ust.3 poprzez przyjęcie nowych ograniczeń 
albo zmianę istniejących ograniczeń w 
załączniku XVI dla produkcji, stosowania 
albo wprowadzania do obrotu substancji w 
jej postaci własnej, jako składnik preparatu 
albo w produkcie, w wykonaniu procedury 
opisanej w art. 66 –70.

Uzasadnienie

REACH should provide for special protection of those parts of the population that are 
particularly vulnerable to chemical exposure.

Poprawka 14
Artykuł 72 ustęp 1 litera d) a (nowa)

(da) Komitetu ds. Metod Przeprowadzania 
Badań bez Udziału Zwierząt, który 
odpowiedzialny jest za rozwój strategii 
stopniowego wyeliminowania 
przeprowadzania doświadczeń na 
zwierzętach oraz za podejmowanie decyzji 
w sprawie przydziału środków, 



PE 357.971v02-00 12/13 AD\575254PL.doc

PL

pochodzących z poboru opłat 
rejestracyjnych, na rzecz rozwoju i 
uprawomocnienia metod przeprowadzania 
badań bez udziału zwierząt.

Uzasadnienie

This committee should ensure strategic planning with a view to accelerating the development, 
validation and regulatory acceptance of non-animal test methods. It should also be 
responsible for allocating funds to the implementation of the strategic plan.

Poprawka 15
Artykuł 95 ustęp 1 a) (nowy)

. Część opłat przeznaczana jest na rozwój 
metod przeprowadzania badań bez udziału 
zwierząt.

Uzasadnienie

Increased financial resources should be made available to promote the use of non-animal test 
methods.
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Hammerstein Mintz, Mairead McGuinness, Maria Matsouka, Manolis 
Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Schwab

Zastępcy obecni podczas końcowego 
głosowania 

Marie-Hélène Descamps

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas 
końcowego głosowania

Albert Deß, Doris Pack


